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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 

 Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari desain tiap modul sesuai 

dengan penjelasan pada bab 3. Pada bab ini juga dijelaskan hasil dan analisa 

pengujian.  

 

4.1. Implementasi Modul 

 Sesuai dengan desain dan diagram arsitektur aplikasi “SubGen” pada Bab 3, 

terdapat empat modul utama dalam untuk implementasi pembuatan aplikasi ini 

yang ditunjukkan melalui class diagram pada gambar 4.1. Modul konversi video 

ke audio direpresentasikan melalui class MediaConverter, modul identifikasi teks 

berbahasa Korea dalam audio direpresentasikan dengan class Transcriber, modul 

penerjemah teks berbahasa Korea ke bahasa Inggris direpresentasikan melalui 

class Translator, dan modul pembuatan subtitle file direpresentasikan dengan 

class SRTCreator. 

 

4.1.1. MediaConverter 

 MediaConverter menerima masukan berupa lokasi file video bertipe FLV 

dan dikonversi menghasilkan keluaran audio file bertipe WAV. Untuk proses ini 

digunakan Xuggler library untuk pembacaan video dan konversi seperti 

ditunjukkan pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.1. Class diagram aplikasi “SubGen” 

 
Gambar 4.2. Class diagram MediaConverter 
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Berikut adalah tabel fungsional setiap komponen yang digunakan pada 

MediaConverter ditunjukkan pada tabel 4.1. : 
Tabel 4.1. Tabel fungsional class MediaConverter 
Class Deskripsi 
MediaConverter Main class untuk memperoleh audio .WAV dari video 

masukan 
IMediaReader Membaca data masukan (video) 
IMediaWriter Membuat data media baru sesuai parameter yaitu audio  

.WAV 
ToolFactory Controller untuk IMediaReader dan IMediaWriter 
MediaListenerAdapter Berfungsi melakukan perubahan dalam proses 

pembuatan media baru (audio) misal bitrate 
IAddStreamEvent Interface untuk melakukan proses streaming media dan 

pembacaan codec 
IStreamCoder Membaca codec video selama streaming 
MediaToolAdapter Controller untuk melakukan perubahan pengaturan saat 

membaca atau membuat file media / 
MyVideoListener Melakukan pengaturan saat membaca video termasuk 

pembacaan codec 
Resizer Melakukan pengaturan saat membaca video termasuk 

tampilan streaming video 
IVideoResampler Mencatat data media video dan membuat duplikatnya 

dengan pengaturan baru sesuai dengan parameter 
IVideoPictureEvent Interface untuk menampilkan video 
VideoPictureEvent Mengimplementasikan IVideoPictureEvent untuk 

menampilkan video 
IVideoPicture Menyimpan pengaturan tampilan video 

 

4.1.2. Transcriber 

 Modul Transcriber menjalankan proses identifikasi teks seperti ditunjukkan 

pada gambar 4.3. Modul Transcriber menggunakan main class Transcriber untuk 

melakukan inisialisasi Recognizer dari Sphinx-4 dan konfigurasi komponen-

komponen yang digunakan dalam modul Transcriber.  

 Kemudian Transcriber memanggil Decoder yang meneruskan perintah ke 

TokenSearchManager. TokenSearchManager menerapkan prinsip pencarian 

breadth first dalam pencocokkan data dengan HMM. Sebelum memulai pencarian 

model, TokenSearchManager melakukan konversi sinyal audio menjadi fitur 

vektor bertipe Data menggunakan FrontEnd. Hasil dari proses ini adalah daftar 
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Data dengan ekstensi Token. Token ini adalah data state HMM yang diperoleh 

dengan mengkombinasikan dengan Gaussian mixtures (SCHMM). Data ini 

kemudian diteruskan ke ThreadedAcousticScorer untuk dibaca dalam bentuk 

numerik.  

 Hasil perhitungan skor HMM dikembalikan ke TokenSearchManager untuk 

dicocokkan dengan data referensi yang ada menggunakan perhitungan 

probabilitas. Data referensi yang dimaksud adalah pronunciation dictionary 

(kamus pengucapan suku kata bahasa Korea), acoustic model (diperoleh dari 

pelatihan SCHMM), grammar bahasa Korea dengan format JSGF.  Kumpulan 

dari Data yang sesuai setiap pencarian disimpan dalam ActiveList. Setelah 

pencarian selesai dilakukan kumpulan Data dalam ActiveList disimpan dalam 

Result. Result adalah hasil akhir teks transkripsi.  
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Gambar 4.3. Class diagram Transcriber 
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 Berikut adalah deskripsi untuk setiap class dan data referensi yang 

digunakan dalam modul Transcriber. Tabel 4.2. menjelaskan fungsi setiap class 

yang digunakan dalam Transcriber. 

Tabel 4.2. Tabel fungsional class Transcriber 
Class Deskripsi 
Transcriber Main class untuk memperoleh transkripsi teks dari audio 

input 
ConfigurationManager Class dari library Sphinx-4 untuk mengatur konfigurasi dari 

komponen class-class lain yang dibutuhkan oleh Trainer. 
Recognizer Memanggil Decoder untuk melakukan pencarian fonem dan 

memonitor alur proses identifikasi 
Decoder Melakukan decoding : mencari skor state HMM dari audio 

input yang sesuai dengan data acoustic model 
SearchManager Interface untuk melakukan pencarian berdasarkan frame 

input untuk memperoleh Result 
TokenSearchManager Implementasi dari SearchManager dengan input bertipe 

Token 
SimpleBreadthFirstSearchManager Ekstensi dari TokenSearchManager yang menerapkan 

prinsip breadth-first search 
AcousticScorer Interface untuk menentukan skor dari satu HMM 
SimpleAcousticScorer Implementasi dari AcousticScorer  
ThreadedAcousticScorer Ekstensi dari SimpleAcousticScorer untuk menentukan skor 

lebih detail 
DataProcessor Melakukan fungsi signal processing  
FrontEnd Class dari library Sphinx-4 untuk mengakses dan navigasi 

data fitur. Signal processing dilakukan melalui FrontEnd. 
Scoreable Ekstensi dari Data yang merepresentasikan nilai numeriknya 

(skor) 
Token Representasi dari satu state dalam HMM 
Pruner Interface yang berfungsi untuk melakukan seleksi dari 

kumpulan Token state 
SimplePruner Implementasi dari Pruner 
FlatLinguist Implementasi dari Linguist (interface yang berfungsi untuk 

memperoleh graph pencarian) untuk memperoleh grammar 
graph saat pencarian berlangsung 

AcousticModel Interface yang berfungsi untuk mengakses HMM dari 
acousticModel 

TiedStateAcousticModel Implementasi dari AcousticModel untuk mengakses HMM 
dengan konteks dependen. Permodelan HMM dilakukan 
dengan mengkombinasikan fungsi Gaussian.  

JSGFGrammar Membaca file grammar dengan format Java speech (JSGF) 
Dictionary Interface untuk membaca file pronunciation dictionary 
FastDictionary Membaca file dictionary berbasis ASCII dengan proses 

loading lebih cepat daripada FullDictionary (tabel 3.1.) 
UnitManager Mengatur dan mengakses Unit 
Unit Representasi dari sebuah unit pengucapan (phone) 
LogMath Menyediakan beberapa method untuk melakukan 

perhitungan logaritma 
ActiveList Interface untuk menyimpan daftar Token yang memenuhi 

kriteria pencarian 
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PartitionActiveListFactory Menyimpan PartitionActiveList (implemetasi dari 
ActiveList yang melakukan seleksi Token berdasarkan 
absolute beam width) 

Result Hasil akhir pencarian, Result dapat bersifat parsial ataupun 
final. Result menyimpan daftar Token hasil pencarian yang 
sesuai dengan data referensi.  

 

 Sebelum Transcriber dapat mengidentifikasi teks berbahasa Korea pada 

audio, modul Trainer harus dijalankan terlebih dahulu untuk melakukan pelatihan 

SCHMM pada aplikasi agar menghasilkan acoustic model untuk bahasa Korea 

sesuai penjelasan pada Bab 3. 

 

4.1.2.1. Trainer 

 Alur proses kerja modul Trainer ditunjukkan pada Gambar 4.4. Persegi 

hijau menunjukkan class dari aplikasi “SubGen”, sementara persegi biru adalah 

class dari library Sphinx-4 yang dipanggil oleh modul ini. Lingkaran kuning 

menunjukkan data yang telah dibuat terlebih dahulu sebagai referensi ketentuan 

bahasa Korea.  

 Modul Trainer dijalankan melalui Main class Trainer dengan audio 

masukan bertipe WAV dan transkripsi konten audio tersebut bertipe String. Class 

Trainer memanggil ConfigurationManager untuk melakukan konfigurasi 

komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan modul Trainer dengan 

menggunakan referensi file config.xml. Kemudian  memanggil TrainManager 

untuk melaksanakan pelatihan SCHMM. 

 Dalam tahap ini TrainManager akan melakukan klasifikasi unit phone untuk 

setiap segmen ucapan dari audio masukan. TrainManager akan menginisialisasi 

file definisi model berdasarkan daftar phone (phonelist) dan deskripsi model. 
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 Pada tahap ini, context-independent model inisial dan definisi model dari 

tahap sebelumnya digunakan sebagai referensi bersama dengan transkripsi, data 

ucapan (cepstra). Pelatihan mulai dilakukan dengan membagi data pelatihan 

model menjadi blok-blok dan dikomputasi menggunakan variable dari Baum-

Welch Learner. Kemudian dilakukan normalisasi menggunakan variable Baum-

Welch untuk membaharui probabilitas transkripsi, mixture weights, means, 

variances. Komputasi ini akan diulangi hingga total perhitungan kurang dari 

batasan. Hasil model dari pelatihan akan diduplikasi dan disimpan dalam dengan 

tipe TrainerAcousticModel.  
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Gambar 4.4. Class diagram Trainer 
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 Fungsi dari setiap class yang digunakan dalam modul Trainer dijelaskan 

dalam table 4.3.  

Tabel 4.3 Tabel fungsional komponen Trainer 
Class Deskripsi 
Trainer Main class untuk menjalankan pelatihan model dengan input 

audio bertipe WAV dan teks transkripsi sesuai konten audio 
bertipe String. 

ConfigurationManager Class dari library Sphinx-4 untuk mengatur konfigurasi dari 
komponen class-class lain yang dibutuhkan oleh Trainer. 

Stage Stage menunjukkan fase-fase dalam pelatihan model yang terdiri 
dari 5 fase, yaitu : inisialisasi, context-independent training, 
untied-context-dependent training, state pruning, dan tied-
context-dependent training. 

TrainManager Interface untuk mengatur aliran informasi antar class dalam 
modul Trainer. TrainManager meneruskan fitur dari audio input 
ke Learner dan teks transkripsi beserta informasi dictionary ke 
UtteranceHMMBuilder.  
Kemudian TrainManager menerima perhitungan probabilitas dari 
Learner yang diteruskan ke UnitHMM untuk akumulasi. 

SimpleTrainManager Implementasi dari TrainManager 
ControlFile Interface yang berfungsi untuk membaca control file dan file 

transkripsi 
SimpleControlFile Implementasi dari ControlFile untuk mengakses audioInput dan 

membaca textInput 
Dictionary Interface untuk membaca file pronunciation dictionary 
FullDictionary Implementasi dari Dictionary untuk membaca dictionary berbasis 

ASCII 
TrainerDictionary Ekstensi dari FullDictionary pada modul Trainer untuk 

memperoleh graph dari pengucapan sebuah kata atau suku kata 
UnitManager Mengatur dan mengakses Unit 
Unit Representasi dari sebuah unit pengucapan (phone) 
Learner Interface yang berfungsi untuk menyimpan statistik yang 

diperoleh selama pelatihan model. Learner berkomunikasi dengan 
FrontEnd untuk memperoleh vektor fitur audio dan membaca 
fitur tersebut dalam bentuk HMM kata. Kemudian melakukan 
perhitungan probabilitias forward-backward. Learner membuat 
dan mengatur variable forward (alpha) dan backward (beta), dan 
faktor normalisasi. Hasil perhitungan ini kemudian 
diimplementasikan ke pelatihan model Viterbi. 
 

FlatInitializerLearner Implementasi dari Learner yang menerima data masukan (fitur) 
dan kelompok state. 

BaumWelchLearner Implementasi dari Learner untuk melakukan perhitungan variable 
forward dan backward. Hasil perhitungan ini diteruskan ke 
TrainManager. Akumulasi dari hasil BaumWelchLearner dan 
normalisasi dilakukan oleh HMMPoolManager. 

FrontEnd Class dari library Sphinx-4 untuk mengakses dan navigasi data 
fitur. Signal processing dilakukan melalui FrontEnd. 

LiveCMN Melakukan estimasi perhitungan mean dari Data. 
 

DeltasFeatureExtractor Menghitung delta dan double delta dari cepstrum input. Kedua 
variable ini digunakan untuk membantu menentukan model 
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dinamika sinyal audio. Output dari class ini adalah vektor fitur. 
StreamDataSource Melakukan konversi dari InputStream (audio) menjadi Data 
LogMath Menyediakan beberapa method untuk melakukan perhitungan 

logaritma 
AcousticModel Interface yang berfungsi untuk mengakses HMM dari 

acousticModel 
TiedStateAcousticModel Implementasi dari AcousticModel untuk mengakses HMM 

dengan konteks dependen. Permodelan HMM dilakukan dengan 
mengkombinasikan fungsi Gaussian.  

TrainerAcousticModel Ekstensi dari TiedStateAcousticModel untuk modul Trainer 
ModelInitializerLoader Melakukan inisialisasi acousticModel 
Sphinx3Saver Menyimpan acousticModel hasil pelatihan model dalam format 

data ASCII Sphinx-3 
Graph Struktur data graph yang digunakan untuk melaukan pemetaan 

kata 
Node Representasi dari node dalam graph 
Edge Representasi dari edge dalam graph untuk menghubungkan setiap 

Node 
NodeType Mengindikasikan jenis Node, antara lain:  

- SILENCE_WITH_LOOPBACK 
- UTTERANCE_END 
- UTTERANCE_BEGIN 
- WORD 
- PHONE 
- STATE 

Transcript Representasi dari satu transkripsi dengan informasi Utterance 
asalnya dan dictionary yang digunakan. Satu Transcript hanya 
bisa dihubungkan dengan satu Utterance.  

SimpleTranscript Implementasi dari Transcript 
TranscriptHMMGraph Ekstensi dari Graph yang mengimplementasikan 

TranscriptGraph. Class ini memanggil BuildTranscriptHMM 
untuk membuat graph dari HMM Transcript.  

BuildTranscriptHMM Membuat graph HMM berdasarkan Transcript mulai dari 
pemetaan graph kata ke graph phone hingga state. 

Utterance Interface representasi dari ucapan yang menyimpan daftar 
Transcript yang memungkinkan berdasarkan dictionary 

SimpleUtterance Implementasi dari Utterance 
UtteranceGraph Interface untuk graph Utterance 
UtteranceHMMGraph Ekstensi dari Graph yang mengimplementasikan UtteranceGraph. 

Class ini berfungsi membuat graph dari HMM Utterance 
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4.1.3. Translator 

 Translator menerima input file .TXT berisi teks berbahasa Korea dan 

melakukan penerjemahan ke bahasa Inggris menggunakan Google Translate API. 

Gambar 4.5 menunjukkan class diagram pada fitur Translator. 

 
Gambar 4.5. Class diagram Translator 

 

Tabel 4.4. menjelaskan fungsi dari setiap class yang digunakan oleh Translator. 
Tabel 4.4. Tabel fungsional class Translator 
Class Deskripsi 
Translator Main class untuk melakukan penerjemahan teks 

berbahasa Korea ke bahasa Inggris dengan input 
dan output file bertipe .TXT 

GoogleAPI Inisialisasi servis GoogleAPI dan pengaturan key 
untuk akses GoogleTranslateAPI 

GoogleAPIException Menampilkan pesan error apabila terjadi kesalahan 
dalam proses penerjemahan melalui GoogleAPI 

Language Menyimpan data bahasa yang dapat digunakan 
dalam GoogleAPI 

Translate Melakukan penerjemahan teks dengan parameter 
konten teks, bahasa awal, dan bahasa tujuan. 

 

4.1.4. SRTCreator 

 SRTCreator menerima input file .TXT berisi teks berbahasa Inggris hasil 

dari Translator dan menghasilkan file keluaran .SRT berdasarkan konten input. 

SRTCreator menggunakan library dari java.io untuk melakukan pembacaan dan 

pembuatan file baru. Gambar 4.6. menunjukkan class diagram untuk SRTCreator. 
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Gambar 4.6. Class diagram SRTCreator 

 

4.2. Hasil dan Analisa Uji Coba 

 Bagian ini menampilkan hasil uji coba setiap modul sesuai dengan desain 

uji coba pada sub-bab 3.5. 

4.2.1. Uji Coba Konversi Video ke Audio 

 Untuk uji coba pada MediaConverter digunakan 16 video berbahasa Korea 

dengan konten dan durasi berbeda. Tabel 4.5. menunjukkan detail data uji coba 

yang digunakan dan hasil uji coba. 

Tabel 4.5. Data uji coba konversi video ke audio 

Video Jenis konten (kategori) Durasi 

news000133.flv news 1 menit 33 detik 
news000145.flv news 1 menit 45 detik 
news000204.flv news 2 menit 4 detik 
news000618.flv news 6 menit 18 detik 
self000431.flv self 4 menit 31 detik 
self000842.flv self 8 menit 42 detik 
self001511.flv self 15 menit 11 detik 
show000019.flv show 19 detik 
show000030.flv show 30 detik 
show000252.flv show 2 menit 52 detik 
show000437.flv show 4 menit 37 detik 
show000624.flv show 6 menit 42 detik 
show000955.flv show 9 menit 55 detik 
show005908.flv show 59 menit 8 detik 
show010810.flv show 1 jam 8 menit 10 detik 
show012736.flv show 1 jam 27 menit 36 detik 
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 Berikut adalah keterangan nama data uji coba disesuaikan dengan jenis 

konten dan presentase percakapan dibandingkan dengan musik latar belakang dan 

noise: 

news : berita (percakapan dua orang) 

show : talkshow (percakapan oleh lebih dari dua orang) 

self : self interview (percakapan dilakukan oleh satu orang) 

Kategorisasi ini digunakan sebagai referensi untuk mengukur kriteria kesuksesan 

pada uji coba Transcriber. 

Tabel 4.6. menunjukkan hasil uji coba MediaConverter pada setiap data uji coba. 

Terdapat dua kriteria pengujian yaitu kesesuaian durasi dan konten hasil 

pengujian. Kriteria konten dinilai berdasarkan kesamaan suara pada video 

masukan dengan hasil audio berdasarkan analisa penulis. Berdasarkan hasil uji 

coba, tahap uji coba konversi video ke audio telah memenuhi kriteria sukses 

dengan durasi dan konten keluaran sesuai dengan input. 

Tabel 4.6. Hasil uji coba konversi video ke audio 

Input: video Hasil yang diharapkan Kriteria sukses 
Durasi Konten 

news000133.flv news000133.wav 1 menit 33 detik sesuai 
news000145.flv news000145.wav 1 menit 45 detik sesuai 
news000204.flv news000204.wav 2 menit 4 detik sesuai 
news000618.flv news000618.wav 6 menit 18 detik sesuai 
self000431.flv self000431.wav 4 menit 31 detik sesuai 
self000842.flv self000842.wav 8 menit 42 detik sesuai 
self001511.flv self001511.wav 15 menit 11 detik sesuai 
show000019.flv show000019.wav 19 detik sesuai 
show000030.flv show000030.wav 30 detik sesuai 
show000252.flv show000252.wav 2 menit 52 detik sesuai 
show000437.flv show000437.wav 4 menit 37 detik sesuai 
show000624.flv show000624.wav 6 menit 42 detik sesuai 
show000955.flv show000955.wav 9 menit 55 detik sesuai 
show005908.flv show005908.wav 59 menit 8 detik sesuai 
show010810.flv show010810.wav 1 jam 8 menit 10 detik sesuai 
show012736.flv show012736.wav 1 jam 27 menit 36 detik sesuai 
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4.2.2. Uji Coba Pelatihan SCHMM 

 Dalam uji coba pelatihan SCHMM digunakan 225 data uji coba yang 

meliputi file audio bertipe WAV dan teks transkripsinya. Data uji coba 

ditunjukkan pada tabel 4.7 dengan total 25 kosa kata termasuk angka dan nama 

tempat dengan dua suku kata. Setiap kata memiliki 9 audio sampel dari pembicara 

berbeda dengan intonasi berbeda. Data lengkap dari hasil uji coba pelatihan 

SCHMM terlampir.  

Tabel 4.7 Data uji coba pelatihan SCHMM 
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 Hasil yang diharapkan dari uji coba ini adalah acoustic model berisi file 

mean, mixture_weight, transition_matrices, dan variances bertipe .ASCII.  

Tabel 4.8 Hasil uji coba pelatihan SCHMM 
8 Hasil uji coba 
File referensi: tetap dan tidak ada perubahan Memenuhi kriteria 
dict/hangul-rom.dict konten tetap 
noisedict konten tetap 
phonelist konten tetap 
Parameter: ter-update setiap uji coba Memenuhi kriteria 
means konten berubah 
mixture_weights konten berubah 
transition_matrices konten berubah 
variances.ascii konten berubah 
mdef konten berubah 
feat.params konten berubah 
 

 Sesuai dengan hasil uji coba setiap data pada tabel 4.8 maka dapat 

disimpulkan bahwa uji coba Trainer memenuhi kriteria sukses untuk 

pembentukan folder acoustic model dan file mean, mixture_weight, 

transition_matrices, dan variances, mdef, feat.params terbentuk dan konten ter-

update setiap uji coba dengan data baru dilakukan. 

 

4.2.3. Uji Coba Identifikasi Teks Dalam Audio 

 Pada uji coba dengan menggunakan data pelatihan, yaitu 225 data audio 

bertipe WAV dan pronunciation dictionary suku kata bahasa Korea, diperoleh 

presentasi akurasi 43%. Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji coba Transcriber 

menggunakan data uji coba Trainer. Presentase akurasi Transcriber diperoleh 

melalui perbandingan fonem yang terbaca dengan fonem seharusnya dari 

transkripsi. Berdasarkan hasil uji coba Transcriber menggunakan data uji coba 

Trainer dapat diketahui bahwa akurasi identifikasi teks pada Transcriber adalah 36 

%. Walaupun data uji coba sama dengan data uji coba Trainer, namun akurasi 
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Transcriber masih kurang, bahkan pada beberapa kata seperti: “일”���������	
��������������������   dan���������	
��������������������   “칠”���������	
��������������������  

akurasi 0 %. Beberapa noise juga masih terbaca sebagai teks, melalui hasil ini 

dapat diketahui bahwa acoustic model hasil uji coba Trainer yang dijadikan 

referensi masih belum memenuhi kriteria sukses. 

Tabel 4.9. Hasil uji coba identifikasi teks dalam audio menggunakan data uji coba pelatihan 
SCHMM 
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 Untuk uji coba tahap kedua digunakan audio hasil uji coba konversi video 

ke audio yaitu 16 data uji coba dengan konten kalimat-kalimat bertipe WAV. 

Berikut adalah hasil uji coba Transcriber menggunakan audio hasil uji coba 

MediaConverter yang ditunjukkan pada tabel  4.10. 

Tabel 4.10. Hasil uji coba identifikasi teks dalam audio menggunakan hasil uji coba konversi 
video ke audio 

 

 Berdasarkan hasil uji coba identifikasi teks dalam audio menggunakan data 

audio hasil uji coba konversi video ke audio dapat diketahui bahwa akurasi 

Transcriber untuk penggunaan umum adalah 31 %. Hasil akurasi Transcriber 

masih terbatas dalam bentuk suku kata dan berada pada area akurasi 20 – 45 % 

tergantung pada konten kalimat dalam video dan ada atau tidaknya kosa kata 

dalam pronunciation dictionary dan data uji coba Trainer. Melalui hasil uji coba 

ini dapat diketahui bahwa modul Transcriber belum memenuhi kriteria sukses. 
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4.2.4. Uji Coba Penerjemahan Teks Bahasa Korea ke Bahasa Inggris 

 Untuk uji coba ini digunakan data hasil uji coba identifikasi teks dalam 

audio sebagai masukan, tabel 4.11 menunjukkan hasil uji coba. 

Tabel 4.11. Hasil uji coba penerjemahan teks Bahasa Korea ke Bahasa Inggris 
Input: teks Korea .TXT Hasil yang diharapkan Hasil uji coba 
일 one one 

이���������	
��������������������   two this 

삼���������	
��������������������   three three 

사���������	
��������������������   four four 

오���������	
��������������������   five five 

육���������	
��������������������   six six 

칠���������	
��������������������   seven seven 

팔���������	
��������������������   eight eight 

구���������	
��������������������   nine nine 

부산���������	
��������������������   Busan Busan 

춘천���������	
��������������������   Chuncheon Chuncheon 

충주���������	
��������������������   Chungju Chungju 

대구���������	
��������������������   Cod Cod 

대전���������	
��������������������   Great War Great War 

강능���������	
��������������������   Steel Function Steel Function 

공주���������	
��������������������   0 shares 0 shares 

광주���������	
��������������������   Guangzhou Guangzhou 

굥주���������	
��������������������   Gyongju Gyongju 

인천���������	
��������������������   Incheon Incheon 

제주���������	
��������������������   Jeju Jeju 

남원���������	
��������������������   Namwon Namwon 

서울���������	
��������������������   Seoul Seoul 

수원���������	
��������������������   Headspring Headspring 

울산���������	
��������������������   Ulsan Ulsan 
news000133.txt���������	
��������������������   news000133-eng.txt konten sesuai 
news000145.txt���������	
��������������������   news000145-eng.txt konten sesuai 
news000204.txt���������	
��������������������   news000204-eng.txt konten sesuai 
news000618.txt���������	
��������������������   news000618-eng.txt konten sesuai 
self000431.txt���������	
��������������������   self000431-eng.txt konten sesuai 
self000842.txt self000842-eng.txt konten sesuai 
self001511.txt self001511-eng.txt konten sesuai 
show000019.txt show000019-eng.txt konten sesuai 
show000030.txt show000030-eng.txt konten sesuai 
show000252.txt show000252-eng.txt konten sesuai 
show000437.txt show000437-eng.txt konten sesuai 
show000624.txt show000624-eng.txt konten sesuai 
show000955.txt show000955-eng.txt konten sesuai 
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show005908.txt show005908-eng.txt konten sesuai 
show010810.txt show010810-eng.txt konten sesuai 
show012736.txt show012736-eng.txt konten sesuai 
 

 Hasil uji coba penerjemahan teks Bahasa Korea ke Bahasa Inggris telah 

memenuhi kriteria sukses dengan keterbatasan hasil terjemahan sesuai dengan 

keterbatasan pada Google Translate API. Hal ini ditunjukkan dengan 

ketidaksesuaian hasil terjemahan “이”���������	
��������������������  yang seharusnya memberikan hasil “two” 

namun pengujian memberikan hasil “this”. Dalam bahasa Korea kata “이”���������	
��������������������  

memiliki dua arti yaitu “two” dan “this”, konteks kalimat yang berbeda akan 

memberikan hasil terjemahan yang berbeda. Kesesuaian hasil terjemahan untuk 

modul ini bergantung pada kemampuan penerjemahan Google Translate API. 

 

4.2.5. Uji Coba Pembuatan File Subtitle  

 Untuk uji coba pembuatan file subtitle digunakan data hasil uji coba 

penerjemahan teks Bahasa Korea ke Bahasa Inggris sebagai masukan. 

Sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.12 menunjukkan hasil uji coba, file SRT 

telah berhasil dibuat, namun waktu pengucapan belum sesuai. 

Tabel 4.12. Hasil uji coba SRTCreator 
Input: teks Bahasa 
Inggris .TXT 

Hasil yang diharapkan Hasil uji coba 

news000133-eng.txt news000133.srt file .SRT berhasil dibuat 
news000145-eng.txt news000145.srt file .SRT berhasil dibuat 
news000204-eng.txt news000204. srt file .SRT berhasil dibuat 
news000618-eng.txt news000618. srt file .SRT berhasil dibuat 
self000431-eng.txt self000431.srt file .SRT berhasil dibuat 
self000842-eng.txt self000842.srt file .SRT berhasil dibuat 
self001511-eng.txt self001511.srt file .SRT berhasil dibuat 
show000019-eng.txt show000019.srt file .SRT berhasil dibuat 
show000030-eng.txt show000030.srt file .SRT berhasil dibuat 
show000252-eng.txt show000252.srt file .SRT berhasil dibuat 
show000437-eng.txt show000437.srt file .SRT berhasil dibuat 
show000624-eng.txt show000624.srt file .SRT berhasil dibuat 
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show000955-eng.txt show000955.srt file .SRT berhasil dibuat 
show005908-eng.txt show005908.srt file .SRT berhasil dibuat 
show010810-eng.txt show010810.srt file .SRT berhasil dibuat 
show012736-eng.txt show012736.srt file .SRT berhasil dibuat 
 

4.3. Pembahasan Uji Coba 

 Bagian ini membahas hasil uji coba yang diperoleh pada Sub Bab 4.2. 

Terdapat lima tahap uji coba dalam pengujian aplikasi “SubGen”, yaitu: 

 

4.3.1. Uji Coba Konversi Video ke Audio 

 Hasil uji coba konversi video ke audio pada pada 16 data uji coba (video) 

telah memenuhi kriteria sukses. Hasil keluaran modul berupa file audio bertipe 

WAV dengan konten dan durasi sesuai dengan input. 

 

4.3.2. Uji Coba Pelatihan SCHMM 

 Hasil uji coba pelatihan SCHMM adalah dalam bentuk acoustic model. 

Tingkat akurasi dan kesuksesan dari acoustic model ini dapat dilihat dari hasil uji 

coba identifikasi teks dalam audio menggunakan data uji coba pelatihan SCHMM 

pada sub bab 4.2.3. Dari data yang diperoleh dari uji coba tersebut dapat diketahui 

bahwa acoustic model memiliki akurasi 36% . 

Rendahnya akurasi acoustic model disebabkan oleh: 

a. Keterbatasan implementasi algoritma SCHMM dalam modul Trainer 

dikarenakan menggunakan Sphinx-4 library untuk pembacaan audio ke 

fonem sehingga format grammar dan pencarian harus disesuaikan dengan 

format Sphinx-4 
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b. Keterbatasan Trainer dalam membaca pronunciation dictionary dalam huruf 

hangul sehingga harus digunakan pronunciation dictionary yang berbeda 

saat uji coba identifikasi teks dalam audio.  

c. Format phone yang dapat dibaca oleh Sphinx-4 menggunakan standar kosa 

kata bahasa Inggris, sehingga beberapa pengucapan dalam bahasa Korea 

tidak dapat diidentifikasi.  

 

4.3.3. Uji Coba Identifikasi Teks Dalam Audio 

 Hasil uji coba identifikasi teks dalam audio pada data hasil uji coba 

MediaConverter yaitu audio bertipe WAV dengan konten kalimat berdurasi 

hingga satu jam berupa file .TXT berisi teks berbahasa Korea. File .TXT 

terbentuk dengan konten dalam bahasa Korea dengan akurasi kesesuaian dengan 

konten rata-rata 31 %. Rendahnya akurasi hasil uji coba dikarenakan: 

a. Acoustic model hasil uji coba pelatihan SCHMM masih memiliki akurasi 

rendah yaitu 36 %, sehingga akurasi hasil uji coba Transcriber juga 

terpengaruh. 

b. Pronunciation dictionary disimpan dalam format suku kata sehingga 

berpengaruh pada hasil identifikasi. Oleh karena itu dibutuhkan 

pronunciation dictionary yang lebih lengkap untuk meningkatkan hasil 

akurasi Transcriber. 

c. Data uji coba pelatihan SCHMM masih belum mencakup seluruh kosa kata 

dalam data hasil uji coba konversi video ke audio, sehingga sebagian kata 

tidak dapat teridentifikasi. 
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4.3.4. Uji Coba Penerjemahan Teks Bahasa Korea ke Bahasa Inggris 

 Hasil uji coba penerjemahan teks bahasa Korea ke bahasa Inggris berupa 

file .TXT dengan konten teks berbahasa Inggris. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh, uji coba ini telah memenuhi kriteria sukses. Terdapat kesesuaian 

penerjemahan untuk penerjemahan setiap kata, namun hasil terjemahan untuk 

kalimat dan beberapa konteks kata tidak sesuai. Hal ini terjadi dikarenakan 

keterbatasan penerjemahan dalam Google Translate API. Seperti pada kata ”이” 

yang memiliki dua arti dalam Bahasa Korea yaitu: “this” dan “two”. Selain itu 

pada penerjemahan kalimat, terdapat beberapa hasil yang terjemahan yang tidak 

sesuai dikarenakan ketidaksesuaian pengetahuan grammar pada Bahasa Korea 

dengan Google Translate API. 

 

4.3.5. Uji Coba Pembuatan Subtitle File 

 Berdasarkan hasil uji coba pembuatan subtitle file pada Sub Bab 4.2.5. file 

.SRT telah berhasil dibuat, namun akurasi waktu dan teks masih belum sesuai. 

Hal ini disebabkan belum adanya fitur untuk menyimpan waktu pengucapan saat 

identifikasi teks dalam audio.  

 

 

 

 

 




